
 
 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 3208/SYT-KHTC 

Về việc đăng ký tham dự bồi 

dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ 

năng chuyên ngành đấu giá tài sản 

An Giang, ngày 20 tháng 11 năm 2020 
 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 

 

 

Căn cứ Công văn số 1476/STP-BTTP ngày 17/11/2020 của Sở Tư pháp 

ngày 17/11/2020 về việc đăng ký tham dự bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ 

năng chuyên ngành đấu giá tài sản. 

Để nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ và hiệu quả trong công tác 

quản lý và tham gia bán đấu giá tài sản theo quy định, Trung tâm Thông tin, hỗ 

trợ pháp luật Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp có Văn bản số 60/TTHTPL 

ngày 09/11/2020 về tổ chức Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật chuyên 

ngành trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản cho các địa phương.  

Thời gian: 01 ngày, ngày 05/12/2020 (Thứ Bảy), từ 08h00 – 17h00. 

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh (địa điểm cụ thể sẽ được thông báo 

sau). 

Đơn vị nào có nhu cầu, gửi danh sách đăng ký về Sở Y tế (phòng Kế hoạch 

- Tài chính) trước ngày 27/11/2020 để tổng hợp gửi Sở Tư Pháp. 

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị trực thuộc biết để đăng ký. 

Trân trọng kính chào./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lưu: VT, KHTC. 
(Đính kèm CV số 60/TTHTPL) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phan Vân Điền Phương 
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